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Fonte da imagem: <a href="https://br.freepik.com/fotos-vetores-gratis/cafe">Café 
vetor criado por macrovector - br.freepik.com</a>



Em solidariedade ao momento que estamos 
vivendo em virtude do COVID 19, elaboramos  

algumas orientações para os trabalhadores que 
transformaram um espaço de sua casa em home 

office para realizar suas atividades laborais 

Fonte das imagens: <ahref="https://br.freepik.com/fotos-vetores-gratis/bandeira">Bandeira vetor criado por upklyak -
br.freepik.com</a> / <a href="https://br.freepik.com/fotos-vetores-gratis/projeto">Projeto vetor criado por freepik -
br.freepik.com</a>
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Ambiente físico

• Se possível, escolha um ambiente:
– silencioso ou com poucas interferências
– com possibilidade de ventilação natural e artificial
– com possibilidade de iluminação natural e artificial

• Se possível, posicione seu posto de trabalho 
perpendicular à janela para evitar reflexos e 
ofuscamentos e, também, para poder visualizar o 
ambiente externo
– se a quantidade de luz natural não for suficiente, utilize 

luminária pontuais
– se a iluminação natural for excessiva, faça algum tipo 

proteção (por exemplo, cortina)



Mobiliário

Superfície de trabalho
• Dê preferência para uma mesa quadrada ou 

retangular (não redonda), para apoio dos 
antebraços, e com mínima espessura do tampo, 
para acomodação das pernas
– Sob a mesa, mantenha o espaço desobstruído, sem 

caixas e objetos



Mobiliário

Assento
• Dê preferência para uma cadeira estofada (com 

densidade intermediária), sem apoio para os 
braços (ou com apoia braços que não interfira na 
aproximação da cadeira sob a mesa), e com 
altura que permita o apoio dos antebraços na 
mesa (a 90º) e dos pés no chão
– Verifique se o tronco está apoiado no encosto da 

cadeira; se negativo, faça ajustes utilizando um recurso 
intermediário (almofada, por exemplo)

– Você também poderá fazer uso de almofada no assento 
da cadeira e/ou de caixote para apoiar os pés 



Organização da mesa de 
trabalho

• Organize os objetos de trabalho conforme 
frequência de uso: 
– os mais utilizados mais próximos do corpo
– os com menor frequência de uso, mais afastados do 

corpo



Ajuste da tela

• Alinhe o topo da tela à linha de visão:
– Se você estiver usando computador convencional, você 

poderá fazer este ajuste utilizando a regulagem de 
altura do monitor ou usando livros sob o monitor

– Se você estiver utilizando notebook, você poderá fazer 
este ajuste utilizando um suporte específico para 
notebook (ou livros) associado ao uso de mouse e 
teclado independentes 



Posição do teclado e do mouse 

• A posição do teclado e do mouse deve permitir o 
apoio dos antebraços sobre a mesa
– O teclado e o mouse devem ficar próximos ao corpo
– O teclado deve ficar centralizado e o mouse próximo do 

teclado (para evitar posturas fora da linha neutra)



Uso do smartphone

• Se precisar falar ao telefone enquanto utiliza o 
computador ou notebook, dê preferência ao uso 
do fone de ouvido



Organização do tempo

• Faça pequenas paradas/pausas, com alternância 
da postura sentada com a postura de pé 
(preferencialmente, andando)

• Respeite os horários do almoço e de início e 
término do expediente



Sugestão de exercício 
respiratório para aliviar o estresse

• Busque uma postura confortável: sentada, de pé 
ou até mesmo deitada

• Feche os olhos e respire lenta e profundamente 
por alguns segundos 

• Após migre para a respiração diafragmática 
(“aquela que expande o abdômen”)
– Importante: (i) a respiração deve ser nasal, isto é, 

tanto a inspiração quanto a expiração deve ocorrer pelas 
narinas; (ii) procure deixar a sua mente livre, e foque 
na respiração; (iii) se possível, faça mais de 8 
respirações

– Se desejar, faça também a prática a seguir



Sugestão de exercício 
respiratório para equilibrar a mente e o corpo 

• Pranayama Nadi Shodana ou exercício de 
respiração alternada 

• Este exercício consiste em inspirar e expirar 
alternando as narinas. Vamos lá: 
– Feche a narina direita (com o dedo da mão direita) e 

inspire pela narina esquerda
– Expire e inspire pela narina contrária (no caso, feche a 

narina esquerda com o dedo esquerdo e expire e inspire 
pela narina direita) 

– E assim sucessivamente ....
– Se possível, repita  mais de 8 ciclos ou até normalizar o 

fluxo de ar em ambas narinas



A DFE Ergonomia deseja um período de saúde 
física e mental para todos e que, em breve, 

possamos nos reencontrar!

Gratidão!

Para outras dúvidas estamos à disposição: 
contato@dfe-ergonomia.com.br


